ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ сектору мютобудування та архггектури
Васил 1 всько '1 райдержадмшютрацп

_ 07.12..2018
__20__
МЁетобуд1вн1 умови та обмеження для проектування об'екта буд1виицтва
«Реконструкцгя господарсъко-питного водопроводу по вул. Лгкарнятй
в м. В аси/ив ка Запоргзьког облает!»
(назва об'екта бущвництва)

Загальш даш:
1. Реконструкцгя. Мг'сиезнаходження земельног дтянки: вул. Лгкарняна в мгет
Васш1вка______ Василгвського________ району________ Запоргзьког________ облает
(вид бущвництва, адреса або мюцезнаходження земельно! дщянки)

2. Замовник: Васшйвсъка мгеъка рада Василгвського району Запоргзьког облает!, кос
СДРГЮУ 24912088, мгеие знаходження юридичног особи : 71600. м. Василгвкс
Василгвського району Запоргзьког обласгпг, бульвар Центральный, У, телефон 7266с
(шформащя про замовника)

3. Цгльове та функн'юналъне призначення земельног дтянки вгдповгдае мгетобудгвнп
документами «План зонування територй м.. Васгийвка Запоргзьког облает!», яке
затверджена ргшенгтм Василгвсъког мгськог ради вгд 08.06.2017 № 21.
(вщповщшеть цшьового та функцюнального призначення земельно! дшяню
м 1 стобущвнш документацп на мюцевому р!вш)

М!Стобуд!вш умови та обмеження:
Гранично допустима высота

не встановлюеться

будгвель

(граничнодопустима висотшсть будинюв, буд 1 вель та споруд у метрах)

2. Максимально допустимый вгдеоток забудови земельно! дтянки не нормуеться ;
(максимально допустимий вщеоток забудови земельно!' дшянки)

3. Максимально допустима щгльнгсть населения________________ не нормуеться ;
(максимально допустима щшьшеть населения в межах житлово!' забудови
вщповщпо! житлово! одинищ (кварталу, мшрорайону))

4-

Мтгмалъно допустим.I вгдетанг вгд о б ’екта, то проектуеться, до червонга

(мш 1 мально допустим! вщеташ вщ об'екта, що проектуеться, до червоних лшш,

лгтй, лтгй регулювання забудови не нормуються, О б ’ект будгвншипва розташовано в межах червоних лшш. В1дстань вгд генуючих будинюв та споруд вгд 2м до 5 м.
лш ш регулювання забудови, кную чих будинюв та споруд)

5. Планувальнг обмеження: вгдеутнг.
(планувальш обмеження (охоронш зони пам'яток культурно!' спадщини, меж 1 юторичних ареал1в
зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археолопчногс
культурного шару, в межах яких лде спещальний режим !'х використання, охоронш зони об'ектн
прпродно-заповщного фонду, прибережш захисш смуги, зони саштарно! охорони)
6Охорони/. зони тдземних йгжеиерних мереж: водопроводу - 5 м; кабелг зв'язку - 0,6 м
каналлзаии побутово7 та дощовог - 3,0 м; теплоеI меуежл —2,0 м: охоуонна зона для тдземнш
кабельных л и т електуопередачI - по 1 м по обидвг стороны лш п вгд кражах кабелгв.
женерних комушкацш, вщеташ вщ об'екта, щс
(охоронш зони об'ект 1 в транспорт
проектуеться, до юнуючих пгжеп

Завщувач сектору мютобу,
та арх1тектури райдержад
головний архитектор райо

С. Ф. К1РП1ЧЕНКО
(ПЩПИС)

(П. I. Б.)

